
Erőforrás-felhasználás és hulladék csökkentés 

 

A világgazdaság bővülésével és a világ népességének növekedésével (2050- re 9 milliárd fő) 

együtt jár a Föld természeti erőforrásainak gyors kimerítése. A globális erőforrás-felhasználás 

meredeken emelkedik, ma már 34-szer akkora, mint 100 évvel ez előtt. 

Társadalmunk függ a fémektől, az ásványoktól, a tüzelőanyagoktól, víztől, a fától, a 

termékeny talajtól és a tiszta levegőtől – gazdaságunk működésének megannyi 

kulcsfontosságú elemétől. E korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló erőforrások 

felhasználása rohamosan nő. Ha nem változtatunk szemléletünkön, az erőforrások igen 

szűkössé válhatnak. Földünk korlátozott nyersanyagait fenntarthatóbb módon kell 

felhasználnunk. Ehhez néhány egyszerű és könnyen kivitelezhető praktika, melyet ha 

mindenki megfogad, sokat tehetünk jövőnkért és Földünkért. 

 

 



Csökkentsük papírfelhasználásunkat 

Megelőzés:  

 Amit lehet, dokumentáljuk elektronikusan, ne nyomtassunk.  

 Ha valamit mindenképpen ki kell nyomtatni, alkalmazzunk kétoldalas nyomtatást  

 Hosszabb anyagokat nyomtassuk füzet elrendezésben (1 A/4-es lap=4 oldal)  

 A belső anyagok nyomtatásához használjunk egyik oldalán már használt 

piszkozatpapírt, és alkalmazzunk a festéktakarékos nyomtatást  

 Nyomtatásnál mindig állítsuk be az aktuális oldal/oldalak opciót az egész 

dokumentum kinyomtatása helyett.  

 Mielőtt nyomtatnánk, ellenőrizzük a nyomtatási kép opció segítségével a 

dokumentumot, hogy elkerüljük az esetleges nyomtatási hibákat. 

  Használjunk kisebb betűméretet, s így festéket és papírt is megtakarítunk (oldal 

takarékosság).  

  Lehetőség szerint ne nagy formátumban nyomtassunk, kicsinyítsük az A3-as 

dokumentumot A4-re, vagy a 100%-ot 70%-ra.  

 Ne nyomtassunk vastag betűket és kerüljük a sötét (árnyalatos) nyomtatást. A 

világosabb nyomtatáskor kevesebb festéket használunk, s ez kisebb költséget és 

kevesebb mérgező anyagot jelent a papír újrafeldolgozása során. 

 Kerüljük a színes nyomtatást és a fényes papírra történő nyomtatást. Sose legyen 

színes nyomtató alapértelmezett nyomtatóként beállítva a számítógépünkön. 

 használjuk a közös meghajtót, az iratok megbeszélésére, esetleges javítására  

 Az  újságokat és a magazinokat adjuk tovább, cseréljük el ismerőseinkkel, olvassuk 

többen az egyes folyóirat-példányokat.  

 

Újrahasznosítás, újrahasználat:  

 Gyűjtsük külön az egyik oldalán még használható lapokat és használjuk 

piszkozatokhoz!  

 A már nem használható papírt gyűjtsük szelektíven   

Minden egyes terület fejlesztése, javítása költségmegtakarítást, a tárolási hely 

csökkenését, és a fák megóvását eredményezi. Használjunk részben, vagy 100%-

ban hulladékpapírból készült "szürkepapír"-t, vagy 100%-ban hulladékpapírból 

készült fehér papírt, illetve borítékokat! Kiadványainkat is ilyen papírra 

készíttessük!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Víztakarékosság 

A víz a földi bioszféra nélkülözhetetlen alkotóeleme. Rohamosan fejlődő világunkban a víz 

iránti igény is növekszik, ezért védelme alapvető feladatunk. Magyarország azon szerencsés 

országok közé tartozik, ahol a rendelkezésére álló víz mennyisége jóval meghaladja a 

felhasznált mennyiséget. Viszont ez a tény nem ad okot a felelőtlen fogyasztásra. 

Tények: 

• Ha a jelenlegi tendenciát folytatjuk, 2025-re a világ polgárainak a fele 

vízproblémákkal fog küzdeni. 

• Egy csöpögő csapon, WC-tartályon akár napi 60-90 liter víz is elfolyhat. Ez évi kb. 

25-30 m3 víz, ami a legalacsonyabb árral számolva is 15-30 ezer forint plusz kiadás. 

WC-tartályok ellenőrzésére használhatunk növényi eredetű ételfestékeket. Ha a tartályban 

lévő megfestett víz bizonyos idő elteltével a WC-csészében is megjelenik, akkor a tartályunk 

ereszt. Ez a probléma gyorsan és nagyon olcsón megoldható. 

A csapból kifolyó percenkénti vízmennyiség csökkentésére több lehetőség is létezik, az egyik 

legelterjedtebb a perlátorok alkalmazása. Ezek az apró berendezések levegőt kevernek a 

vízhez, így a nyomásérzetet növelik és tapintásra is lágyabbá teszik a kifolyó vizet kisebb 

vízfogyasztás mellett. Egy perlátor átlagosan 6-8 literre csökkenti a percenkénti vízkibocsátást 

úgy, hogy a megszokott nyomásérzet továbbra is megmarad. Egy átlagos zuhanyfejen 

percenként 20 liter víz folyik át, míg egy takarékos zuhanyrózsával ez akár 5 literre is 

csökkenthető. 

 

Tippek: 

 

 Szereljünk fel a csapokra perlátort (szerelvény boltokban kedvező áron kapható) 

 Feleslegesen ne folyassuk a vizet (pl.: fogmosáskor zárjuk el a csapot) 

 Ha nem forró vízzel mosunk kezet még energiát is spórolunk. 

 Használjunk takarékos zuhanyrózsát! 

 Zuhanyzás közben, mikor nincs rá szükség zárjuk el a csapot! 

 Használjunk csapadékvíz tározót. 

 Növények locsolására csapvíz helyett 

használjunk esővizet. A növények is 

jobban szeretik. 
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